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Авторот е еден од  водечките 
современи советски дидактичари и 

методичари на наставата по исто- 

рија, к о јш то  од  двете овие об лас 

ти об јав и л  бр о јн и  и  бележ и ти  тру 

дови.1) Оваа книга ja  прикажува- 

ме на наш ите читатели  —  нас- 

тавници по историја, бидејќи  неј- 

зините поставки се применети во 

Лернеровите трудови од  методика- 

та на наставата по историја, по- 

себно во книгата „Развитие миш- 

лен и ја  учаш чихсја  в процесе обу- 

чени ја истории". М осква, 1982 (ко- 

јаш то  ќе ja  прикаж еме во ово ј 

бр о ј на списаниево).

Лернер  критички ги оценил 

концепциите и  класиф икацијата 

на наставните методи дадени во 

сите досегаш ни трудови, како на 

граѓанската, така и  на марксис- 

тички ориентираната педагоги ja  и 

дидактика. Основната забелеш ка 

на авторот, на педаш зите и ди 

дактичарите се  состой  во ток ш то 

тие не воделе сметка за битниот 
педагонж и проблем , карактерот на

наставно-сознајната дејност на у- 

ченикот. В о досегаш ната дидак- 

тичка литература класификацрхј ата 

на методите се врш еш е врз осно

ва на ном енклатура ко јаш то нема 

единствена основа, и  според тоа, 

по мислењ е на авторот, сите до- 

сегаш ни концепции и  класифика- 

ции на наставните методи се од~ 

ликуваат со суб јективност и про- 

изволност.

А второт во оваа м онограф ија се 

обидел со  комплексни истражува- 

ња, со кои, од  единствената педа- 

гош ка позиција, водел сметка не 

само за целта и  содрж ината на 

образованието, тук у  и  за  неговата 

психолош ка, гносеолош ка и  про- 

цесуална страна. Наставата овде 

се посматра како заемна дејност 

на наставникот и на ученикот ко- 

јаш то  е условена  о д : 1) целта  на 

образованието к о јаш то  се огледа 

во обезбедувањ ето на м ладата ге- 

нерација да го  усвой (соц и ја л н от о  

искуст во  збогатено со содрж ината 
на образованието и  2) мож ностите

’ ) Лернер  досега ги об јави л следните позначајни трудови од  об ла - 
ста на дидактиката: П ути  совершествованя методов обучения, Н ародно 
образование, М осква, 1969., Но. 6.; Критерий слож ености  познавателиих 
задач, Н овие иследования в педагогических науках, М осква, 1970, вип. 1; 
О построении логики  дидактического иследования, Советска педагогика, 
М осква, 1970, Но. 4; К ритерйи  уровней познавательной самостоятельности 
учашчихся, Н овие иследованиа в педагогических науках, М осква, 1971, 
вап. 4; Дидактические функции и  граници применения проблем ного об у 
чения, в. кн. Ф ормирование направлености личности  ш коьников > В лади
мир, 1975; Ф ункция теории в построенйи логики педагогических теории в 
построении логики  педагогических ислеловаиия. в. кн. Вьпроси повишения 
ефективности теоретических иследования науке, Москва, 1975, ч. I I ;  Со 
отнош ение опш тедидактических и частно дидактических методов обучения, 
Н овие иследования педагогических наук, Москва, 1978.
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на ученикот во м ом ентот на обу- 

ката. Затоа Лернер  наставниот ме
тод го  посматра (жако начин за 
постигнувањ е на целта  на образо- 
ванието со  системот на доследно 
средените постапки со кои, со  по- 

мош  на одредени средства, се 
организира сознајната дејност на 
учениците. С оци јалното искуство 

(поим аналоген  на содрж ината на 
образованието) претставува систем 
на четири вида заем но поврзани 
(елем енти ) на содрж ината и  тоа: 
1. Зиаењ а за  природата, ошптест- 
вото, техниката, човекот и начи

ните на делувњ ето ; 2) И скуства 

за остварувањ е на начинот на 
дејноста, т.е. реализирањ ето на 

знаењ ата за  нив; 3. И скуства на 
творечката личност и  4) Емоцијал- 
но-чувствениот однос спрема све- 
тот и  неговите об јекти . Личноста 
на ученикот се формира во завис- 
ност од  степенот на усвоеноста на 
сите четири наведени вида (е ле 
менти) од  соци јалното искуство. 
Т оа  формирање на личноста тече 
постапно и  е условен о  од  закони- 
тостите на усво јувањ ето на соод- 
ветната содрж ина. Затоа при кла- 
сификацијата на методите мораат 
да имаат во вид, Жако целта  ш то 
треба да биде вградена во содр
ж ината на образованието и  еле- 
ментите или  деловите на елементи- 
те на образованието, така и  зако- 
номерноста на нивното усвојува- 
ње. Н а  то ј начин наставните мето- 
ди се изведуваат од  об јективните 
својства на содрж ините на обра
зованието и начините на нивното 
усвојувањ е.

Лернер ги наведува следните 
пет опш тодидактички наставки ме- 

тоди:

1) Информативно-рецептивен об- 

јаснувачгсо-илусггративен) метод, 
со KOJ на ученикот м у  се пре
дана готова инф ормација (би 
л о  тоа  со  об јаснувањ е или  со и- 
лустрирани  зборови, слики и ли  ра- 
ботењ е); 2) Репродуктивен метод, 
кој ш то се оствар|ува со  систем  на 
веж бањ е за  здобивањ е со нови 
знаења, навики и  ум еењ е за  нив- 
на примена според типските об- 
расци. Д вата овие м етоди  се, иако 
на пониско ниво, неопходни и нај · 

економични за  усво јувањ е на го 

товя знаења, ум еењ а и  навики. За 
разлика од  првите два (репродук- 
тивни) методи, наредните три 
се продуктивни, бидејќи  со  нивна- 
та примена знаењ ето творечки се 
усво јува  и  применува; 3) Метод 
на проблемско излагайте, ко ј ш то 
се состой во ф орм улирањ ето на 
проблемските задачи на наставни- 
кот со  ц ел  учениците творечки да 
го  усво јат  знаењ ето и  да го  при- 
менуваат во новите (нетипски) си
туации; 4) Евристички метод, 

чи ј најчест обли к  е  евристичкиот 
(разво јниот) разговор  на настав- 
никот со учениците. В о то ј разго
вор наставникот по пат на праша- 
њ а укаж ува  на проблемите, γιϊ 
ф орм уляра противречностите, пре- 
дизвикува полем чки ситуации и 
ja  канализира дискусијата, а уче
ниците сам осто јн оги бар аат  р еш е

ние а на проблем ите и ли  делата на 

проблемите; 5) Истражувачки ме 
тод, како на јм оќен  во творечкото 
усво јувањ е на знаењ ата од  стра
на на учениците. Н еш вата суш- 
тина е одредена со следните фун
кции: а) со него се формираат 
црти на творечката де јност на 
ученикот; б ) се организира твореч- 
ко усво јувањ е ш  знаењ ата на
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проблем ските задачи поради нови 
решены ja  во  нови  ситуации; в ) со 
него се владее со  м етодите на на- 
учните знаењ а и г) се  ф ормира 
интересирањ е за творечЈката д е ј-  
ност. О блиците на задачите со 
примената на истраж увачкиот ме
тод м ож ат да бидат м ош не раз
личии по теж ина и  м ож ат да се 
движ ат од задачите коиш то м о
ж ат да се реш ат бр зо  на часот 
и ли  дома, до задачи коиш то со- 
држ ат елем енти  на научно-истра- 
ж увачка де јност (семинари, рефе
раты, итн.).

Н аставните методы се методы 
на сите четири елем енти  на со- 
ци јалното  искуство коиш то сочи- 
нуваат м егусебно складно повр- 
зан  систем на образование и  вос
питание, и  на кои  се  ф ормира сес 
трано развиената личност на  уче
никот. Во оваа Лернерова концеп- 
ц и ја  на наставните методы, тра- 
диционални наставни методи (фор 
м улирани во дидактиката и мето- 
диката) се изразуваат како надво- 
реш ни облиц и  на наставата (рас- 
каж увањ е, разговор, писмени ра
боты) или  како средства и  извори 
на знаењ а (слики, ш еми, карты, 
учебници, итн.).

И збор  на конкретниот наставен 
метод се остварува во зависносг

од дидактичката задача, при ш то 
се зема предвид степенот на под- 
готвеноста на ученикот и  каракте- 
рот  на м атери јалот  ко јаш то  ce 
обработана и  усво јува . Со ваквата 
класиф икација на методите Л ер 
нер инсистира на творечко усво- 
јувањ е на знаењ а на сите степени 
на образование и  воспитание на 
ученикот. Освен тоа, ваквата кла- 
сиф икација на методите ja  сти- 
м ули ра  новата структура  на ди
дактиката и  м етодиката на пое- 
дини предмети, кои, и  покрај си  
от Напредок, cè  уш те се засновааг 
на традиционалната класификаци- 
ja  на наставните методи, кои  
според Лернер, го  стим улираат 
репродуктивного усво јувањ е на 
знаењата. Н ити  самиот автор не 
смета дека со  оваа св о ја  студи ja  
ги реш ил сите суш тински п робле
мы за наставните методи, но, без 
сомнение, то ј ги  поттикна дидак- 
тичарите и  методичарите на пона- 
тамош ни истраж увањ а. Д ека  вак- 
виот начин е  корисен авторот тоа 

го покаж а во обработката  на 

клучните прашаььа на методиката 

по наставата за  истори ja, ш то l e  

дадеме во приказов и  еден  од  тие 

делови  во ово ј ист бр о ј на списа- 

нието.2)

2) И . Я. Лернер, Развитие мышления учаш чивањ а в процесе обуч е 
ния истории!, М осква, 1982.

(П р е в е л  о д  ср п ск охр ва т ск и  ја з и к  М илутин  П Е РО В И К
Б л а го ј  Ст оичовсгси )

Таш ко ÄFCOB, Записки, (Редакција^ коментари и договор  Х ри сто  А н д о
нов П олјан ски ). Н И О  „С тудеитски  зб о р ^  С коп је  1983  ̂ 209.

Н еодам на НИО „Студентски  
зб ор ” й ги презентира на нашата 
јавност спомените на Таш ко Ар- 
сов, познат учесник  во македон

ского  националноослободително 
движ ење. И ако  не прдааѓа на пр- 
вата гарнитура македонски револу- 
ционери, неговите Записки прет-
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